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آدم هايي که محبت مي کنند

کميابند

آدم هايي که قدر محبت را مي دانند
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انتصابات

سرکار خانم ثریا قاسمی ،طی حکمی از سوی سرپرست محترم دفتر امور

جناب آقای حبیب زارع ،طی حکمی از طرف ریاست محترم موسسه تحقیقات

اقتصادی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان «معاون دفتر

جنگلها و مراتع کشور به مدت دو سال به عنوان "رئیس باغ گیاهشناسی

امور اقتصادی سازمان» منصوب شدند.

نوشهر" منصوب شدند.

جناب آقای علی شهریاری ،طی حکمی از سوی مشاور محترم معاون وزیر و

جناب آقای محمدرضا ملکزاده ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و

مدیر کل حوزه ریاست سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال به سمت

«سرپرست معاونت دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان» منصوب

«رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد»

شدند.

منصوب شدند.

جناب آقای رامین میرزایی ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس

جناب آقای عبدالحمید حاجبی ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور به سمت «معاون برنامهریزی توسعه

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به سمت «سرپرست مرکز

مدیریت منابع» منصوب شدند.

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان» منصوب
شدند.
«نکتههای نگارشی» 64

جناب آقای مصطفی آقایی سربرزه ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و
رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال در سمت
«مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان» منصوب شدند.
جناب آقای حمید کهرام ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس

درست بنویسیم
کثیراالنتشار ،قسعلیهذا ،قحطالرّجال ،فنّاوری ،سترگ (بزرگ)

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان «رئیس شورای توسعه

*******************************************

سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع سازمان» منصوب شدند.

****************

جناب آقای حمید جوادی ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس

نکته مهم:

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان «دبیر و عضو شورای

«به» در موارد زیر پیوسته نوشته میشود:

توسعه سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع سازمان» منصوب شدند.

 -۷هنگامیکه بر سر فعل یا مصدر بیاید :بگفتم ،بروم ،بنماید،

جناب آقای تورج ولینسب ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس

بگفتن

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال به سمت

 -2بهصورت بدین ،بدان ،بدو ،بدیشان بهکار رود.

«مدیرکل دفتر روابط عمومی و توسعه همکاریهای بینالمللی» منصوب

 -۹هرگاه صفت بسازد :بخرد ،بشکوه ،بهنجار ،بنام

شدند.
جناب آقای کاظم خاوازی ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال در سمت «معاون

ترویج سازمان» ابقاء شدند.

*******************************************
****************
واژه بیگانه

معادل فارسی مصوب

سنسور

حسگر

«مدیریت دفتر امور حقوقی سازمان» منصوب شدند.

ریتمیک

موزون

جناب آقای محمدعلی باغستانی میبدی ،طی حکمی از سوی معاون محترم

مینیمم

کمینه

ایشان در امور باغبانی و سالمت غذا» منصوب شدند.

انیمیشن

پویانمایی

جناب آقای محمود بهمنی ،طی حکمی از سوی معاون محترم برنامه ریزی و

آپارتمان

کاشانه

جناب آقای فرجام ناظری ،طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال در سمت

وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان «مشاور

امور اقتصادی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال در
سمت «مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان» ابقا شدند.
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بازدید رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران از باغ گیاهشناسی ملی ایران

باشد که با دارابودن اثرات روحی و روانی نقش موثری را در جامعه شهری ایفا
میکند.
خانم دکتر سفیدکن نیز خاطر نشان نمودند که باغ قسمتی از شهر است و در

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و باغ گیاهشناسی ملی ایران در روز اول

زمینه پتانسیلهای موجود در مجموعه فعالیتهای تحقیقاتی بسیاری صورت

خرداد  7337میزبان رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری

گرفته و هنوز جای کار دارد.

تهران بود .مهمانان حاضر در جلسه جناب آقایان دکتر علیپور بعنوان رئیس مرکز

در خاتمه مهمانان مرکز محیط زیست و توسعه پایداری شهری به همراه خانم

و مهندس جعفری ،مهندس ولیزاده و مهندس خزایی بعنوان معاونین ایشان و

دکتر جمزاد بازدیدی را از باغ گیاهشناسی بعمل آوردند .در این بازدید که مورد

سرکار خانمها مهندس باباعلی و نوروزی و سایر همکاران مرکز مدیریت محیط

توجه کلیه افراد قرار گرفت خانم دکتر جمزاد رئیس بخش گیاهشناسی در مورد

زیست بودند.

تاسیس باغ و قسمتهای مورد بازدید توضیحاتی را برای بازدیدکنندگان ارائه
نمودند و به پتانسیلهای موجود در مجموعه که شامل نمونههای ژنتیکی گیاهی
زنده نگهداری شده در باغ بود اشاراتی را نمودند.

در این جلسه که جناب آقای دکتر جلیلی ،سرکار خانمها دکتر سفیدکن و دکتر
جمزاد از موسسه نیز حضور داشتند در مورد ارتباطات متقابل شهرداری و باغ
گیاهشناسی توسط دکتر جلیلی مطالبی عنوان شد .ایشان با اشاره به نقش
شهرداری بعنوان عاملی که می تواند در اشاعه محیط زیست نقش قابل توجهی را
داشته باشد اظهار داشتند مشکالت شهری باید در برنامهریزیهای شهری،
طراحی و معماری شهری حل شود و در این راستا طراحی صحیح شهری میتواند
راهگشای موانع موجود باشد .باغهای گیاهشناسی در تمام دنیا بعنوان پروژههای
مهم مادری تلقی میشوند ،در عین حال که محور تحقیقات گیاهشناسی میباشند
محل بازدید عموم مردم نیز هستند .در طی سالهای اخیر بزرگترین هدف ما
معرفی باغ گیاهشناسی بعنوان یکی از ظرفیتهای شهر تهران برای مردم بوده

شمارهی خرداد  ۷۹۳۱نشریه طبیعت ایران منتشرشد
نشریه “طبیعت ایران” بهمنظور توسعه دیدگاهها و دانش سیاستمداران،
سیاستسازان ،پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان ،کارشناسان ،بهرهبرداران و سایر
عالقمندان به منابعطبیعی ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی نامه
شماره  24773/34در تاریخ  7۱/77/7334مجوز نشر دریافت کرده است .این
نشریه متمایز از سایر نشریات علمی کشور است و در دوازده بخش بهشرح زیر
مقاالت و مطالب را چاپ خواهد کرد:

است ،برای همین بازدید از این مجموعه به شکل گستردهای آغاز و ادامه خواهد
یافت و در این راستا شاهد رضایت بسیاری از بازدیدهکنندهها بودهایم.
جناب آقای علیپور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست نیز در ادامه مطرح کردند
که محیطزیست شهرداری میتواند تعامالت مشترکی را با مجموعه باغ
گیاهشناسی داشته باشد و ما میتوانیم در شناسایی مجموعه و معاونت فرهنگی و
اجتماعی به باغ گیاهشناسی کمک کنیم .در این زمینه در بحثهای تفرجی و
آموزشی ،تنوعزیستی و محیطزیست میتوانیم برای مجموعه باغ گیاهشناسی
مخاطب ساز باشیم.
در ادامه خانم دکتر جمزاد در مورد باغ گیاهشناسی اظهار داشتند که یکی از
جاذبههای هر شهر برای شهرنشینان آن میتواند طبیعت و منطقه جنگلی آن

 )7سخن سردبیر ) -2 ،(Editorialدیدگاهها )-3 ،(Scientific Views
نامههای علمی ) -4 ،(Scientific Lettersاخبار علمی و تحلیلی Scientific
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) -5 ،(Newsنگاهی به طبیعت ایران )،(Over looking Iranian Nature
 -6گفتگوهای چالشی ) -7 ،(Challenging Talksتصاویری از طبیعت ایران
) -8 ،(Photos of Iran Natureمعرفی گونههای گیاهی نادر و در معرض
انقراض ایران )-3 ،(Rare and Endangered Plant Species of Iran
ستونها ) -7۱ ،(Columnsنقد کتاب () -77 ،(Book Reviewدانشمندان
ایرانی ( )Iranian Scientistsو  -72آگهیها (.)Advertisements
جدیدترین نتایج ارزیابی نشریات علمی پژوهشی موسسه
با کمال مسرت و افتخار به اطالع میرساند که به استناد جدیدترین نتایج ارزیابی
نشریات سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی مربوط به شماره زمستان
نشریات منتشره توسط این سازمان ( 67نشریه) ،رتبه اول به نشریات مؤسسه
اختصاص دارد که مربوط به نشریههای تحقیقات جنگل و صنوبر ایران و
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران (رتبه  A+با نمره  )38است .رتبه دوم نیز
مربوط به نشریه حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ( A+با نمره )37
میباشد .همچنین ،نشریههای تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران و تحقیقات
مرتع و بیابان ایران در رتبه سوم ،تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و
جنگلی ایران در رتبه چهارم ،ژورنال گیاهشناسی ایران در رتبه نهم و طبیعت ایران
در رتبه یازدهم قرار دارند .الزم به ذکر است که کلیه نشریات سازمان در رتبههای
بین یک تا  37قرار گرفتهاند.

جناب آقای مهندس محمودزاده ،نماینده محترم مردم مهاباد با اعالم آمادگی
مسئولین شهر برای بهبود وضع موجود و توسعه فضای سبز شهر مهاباد خواستار
مساعدت و مشارکت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برای ارائه مشورت
و راهنمائی مسئولین فضای های سبز شهری در موضوعاتی از قبیل مکانیابی،
طراحی ،پیشنهاد گونههای گیاهی سازگار با اقلیم منطقه و … شدند.
جناب آقای دکتر جلیلی ،ریاست محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
ضمن اعالم استقبال مؤسسه از این امر در مورد توسعه پارکهای جنگلی و
استفاده از ظرفیت منابع طبیعی در این زمینه توضیحاتی دادند .همچنین برای ارائه
خدمات مشاورهایی راهکارهایی برای احداث و مدیریت فضاهای سبز اعالم
آمادگی کردند

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای کلیه دستاندرکاران نشریات مذکور ،این
موفقیت را به جامعه علمی مؤسسه تبریک عرض میکنیم.
بازدید نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی و شهردار و
اعضای شورای اسالمی و مدیر منابع طبیعی شهر از باغ
گیاهشناسی ملی ایران
فضاهای سبز در محیطهای زندگی انسانی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه
پایدار مطرح بوده و معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب میشوند.
با هدف بحث و تبادل نظر در مورد توسعه کمی و کیفی فضای سبز شهر مهاباد،
امروز جناب آقای مهندس محمودزاده ،نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس
شورای اسالمی به اتفاق آقای دکتر علیزاده ،شهردار محترم شهرستان و آقای
مهندس حیدری رئیس محترم شورای اسالمی و همچنین ،مدیر محترم منابع
طبیعی شهر از باغ گیاهشناسی ملی ایران بازدید نمودند.
مَهاباد ،مرکز شهرستان مهاباد و یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان
غربی است .و حدود  76۱هزار نفر جمعیت دارد که به صورت فرمانداری ویژه
اداره می شود و عرصه های مناسبی برای ایجاد فضای سبز شهری و پیرامون
شهری دارد.

در این جلسه ،مدیران و مسئوالن محترم شهری مهاباد ،از باغ گیاهشناسی ملی
ایران ،به عنوان غنیترین و موفقترین الگوی موجود کشور در ایجاد و مدیریت
فضای سبز نزدیک به طبیعت و کاملترین بانک ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور،
بازدید نمودند.
بازدید آقای دکتر علی الریجانی ،ریاست محترم مجلس شورای
اسالمی از باغ گیاهشناسی ملی ایران
روز شنبه مورخ  26خرداد سال  ،7337جناب آقای دکتر علی الریجانی ،ریاست
محترم مجلس شورای اسالمی از باغ گیاهشناسی ملی ایران بازدید نمودند.
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در جریان بازدید ،ضمن معرفی کلکسیونهای مختلف باغ گیاهشناسی ملی ایران،

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و جمعی دیگر از مقامات کشوری و مسئوالن

گزارش مبسوطی در خصوص تاریخچه شکلگیری باغ گیاهشناسی ملی ایران و

محلی خوزستان در روز دوشنبه به تاریخ  28خرداد  7337شمسی ،در سالن

باغهای اقماری ،نقش باغهای گیاهشناسی در حفظ منابع ژنتیکی کشور و

اجتماعات گیت بوستان اهواز برگزار شد.

همچنین ایجاد بستری برای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و ارائه آموزش به

در این همایش آقایان مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی ،دکتر غالمرضا

عموم مردم ،توسط دکتر عادل جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

شریعتی استاندار خوزستان ،دکتر جلیلی رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

کشور ارائه شد.

کشور ،مهندس مطیعی مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان ،حجت االسالم
مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی،
حجتاالسالم سید مصطفی طباطبایینژاد مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،نماینده سازمان خواروبار و کشاورزی
ملل متحد (فائو) سخنرانی نمودند.

همچنین ،در حین بازدید ،بحثهای مختلفی در ارتباط با منابع طبیعی کشور
مطرح شد و سیاستها و جهتگیریهای پژوهشی موسسه توسط ریاست موسسه
تشریح شد و موضوعات مهمی چون گیاهان دارویی ،زراعت چوب ،علیالخصوص
زراعت چوب با استفاده از آب های نامتعارف و لزوم توجه به واردات چوب و سایر
موضوعات منابع طبیعی مورد تاکید قرار گرفت و ریاست محترم مجلس ضمن

آقای دکتر حیدری پوری معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها،

بیان دیدگاههای خود در این موضوعات ،از دکتر جلیلی خواستند در ارتباط با

مراتع و آبخیزداری کشور بیانیه کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد را از

اهمیت عملیاتیشدن دو راهبرد مهم واردات چوب و زراعت چوب ،نظرات و

طرف "مونیک باربو" ،دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد قرائت

راهبردهای پیشنهادی مؤسسه را ارائه کنند تا با تعیین نمایندهای از طرف ایشان

نمودند.

در مجلس با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و صنایع چوب و کاغذ کشور

وزیر محترم جهاد کشاورزی در سخنرانی خود ،اهمیت و جایگاه خاک و حفاظت از

موضوع مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

آن را مورد تاکید قرار دادند و اشاره نمودند که وزارت جهاد کشاورزی اجرای
طرحها را بر اساس اصول علمی مورد نظر قرار می دهد .مؤسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع کشور از طرف وزارت جهاد کشاورزی مسؤلیت مطالعات جامع کنترل گرد
و غبار (ریزگرد) استان خوزستان را بر عهده دارد.

برگزاری همایش روز جهانی مقابله با بیابان زایی
همایش روز جهانی مقابله با بیابان زایی با حضور محمود حجتی وزیر جهاد

آقای دکتر جلیلی ،رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،ضمن ارائه

کشاورزی ،نماینده سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو) ،رئیس مؤسسه

آخرین گزارش پیشرفت مطالعات جامع ریزگرد استان خوزستان ،بیان کردند که
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مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،مطالعات جامع را با تشکیل  5گروه

همایش ها و جشنواره ها

تخصصی مطالعاتی در زمینه های خاک و فرسایش بادی ،منابع آب هیدرولوژی،

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیستمین

هوا و اقلیم ،پوشش گیاهی ،کشاورزی ،دامداری و اقتصادی اجتماعی در دست

جشنواره جوان خوارزمی (بخش دانش پژوهان و فناوران)

پیگیری دارد و خوشبختانه عملیات میدانی مطالعات گرد و غبار رو به اتمام و تا

سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیستمین جشنواره جوان خوارزمی به

نیمه پائیز گزارش مطالعات جامع آماده ارائه می گردد .ایشان احداث کانال انتقال

منظور ارج نهادن به مقام واالی پژوهشگران ،نوآوران و فناوران کشور ترویج

آب به کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز که از فعالترین کانونهای داخلی استان

فرهنگ کارآفرینی دانشبنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات در سازمان

خوزستان است را شیوه مناسبی برای کنترل گردوغبار در منشاء حوزهای منصوره

پژوهشهای علمی و صنعتی ایران -تهران برگزار خواهد شد ،عالقمندان جهت

و شریفه که قبال به صورت طبیعی از سیالبهای فصلی برخودار می شده اند

شرکت در این جشنواره و کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت

مطرح نمودند .ایشان به پوشش جنگلی ایجاد شده در تپه های شنی استان

 /http://khwarizmi.irمراجعه کنند.

خوزستان با استفاده از گونه کهور پاکستانی اشاره کردند و اهمیت این درخت را در
کنترل م اسه های روان اشاره نمودند و تاکید کردند که این گونه که قریب به دو
قرن پیش وارد ایران شده و نزدیک به نیم قرن در عملیات بیابان زدایی از آن
استفاده می شود در هیچ منطقه ای از استان خوزستان مهاجم نبوده است.

یک فنجان اندیشه

همچنین مطرح نمودند استفاده از گونه های گیاهی باید متناسب با اهداف و
شرایط اکولوژیک منطقه کشت آنها ،صورت گیرد به همین دلیل در احیای
جنگلهای طبیعی حتما باید از گونه های بومی همان رویشگاه ،در زراعت چوب از
گونه هایی که تولید آنها اقتصادی است و در کنترل پدیده هایی مانند ریزگرد و و
تپه های ماسه ای که اصوال مناطقی فاقد پوشش گیاهی و یا با پوشش گیاهی با
تراکم بسیار کم هستند از گونه های سازگار و دارای قابلیت برای اهداف کنترل
گردوغبار و ماسه های روان هستند استفاده شود .گونه کهور پاکستانی در کنار
سایر گونه های بومی که قابلیت تحقق اهداف مورد نظر را دارند از گونه های
مناسب می باشد.
ایشان یکی از مسائل اساسی در مدیریت منابع آب و خاک کشور را مورد توجه
قرار دادن رویکرد حفاظتی مطرح نمودند .رویکردی که هر نوع مداخله و اقدامی را
در مدیریت منابع ،بر پایه اطمینان از حفظ پایداری منابع آب و خاک کشور
ضروری دانسته و تاکید کردند که رویکرد حفاظت به مفهوم حفاظت در شکل
فیزیکی و عدم هرگونه مداخله ای نیست .از طرفی در حوزه کشاورزی تاکید بر

 -36از حیوانات جنگل آنقدر فاصله بگیر که آسیب نبینی و از دیدنشان لذت
ببری ،فاصله امن تو از خرس و آهو متفاوت است .در جنگل زندگی فاصلهی
خودت را با هر انسانی بدرستی تعیین کن.
 -37دوستانت را با آنچه از تو میخواهند بسنج.
 -38آفرینش از ازل شاد بوده و هست ،هیچ خلقتی با غم همراه نبوده است.
 -33قدرت و توانایی تو متناسب با ایمانت به قدرت خداست .خدایت را بزرگ
بدان تا بزرگ باشی.
 -7۱۱دست و پا در اسارت نخواهد ماند اما اسارت دل را پایانی نیست.
نویسنده :دکتر فاضل حمید بهنام

تمرکز بخش کشاورزی در محصوالتی که در راستای امنیت غذایی است نمودند و
با توجه به موقعیت کشور از نظر آب و هوایی نسبت به سایر محصوالت هیچ
ضرورتی بر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی در این محصوالت نیست.
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معرفی کتاب
دنیای سوفی

تولدتان مبارک و برایتان سالمتی و آرامش آرزومندیم.
نام

نام خانوادگی

روز  /ماه

محل خدمت /بخش /گروه

حمیدرضا

عباسی

6/۷

بخش بیابان

صمد

حمیدی

6/۷

بخش گیاهشناسی

عباس

قمری زارع

6/2

بخش زیست فناوری

مجید

موحدنژاد

6/۹

امور اداری

خسرو

میرآخورلو

6/۹

بخش جنگل

محمد

محمودی

6/۹

بخش گیاهشناسی

محمود

امیرخانی

6/6

بخش بانک ژن

رسول

امید

6/5

بخش حفاظت و حمایت

منصور

رجب زاده

6/9

بخش البرز-زرند

مریم

تیموری

6/۷2

بخش جنگل

رضا

باقری

6/۷5

بخش چوب

زیبا

جمزاد

6/۷9

بخش گیاهشناسی

علیرضا

اسمعیلی

6/۷۳

امور اداری

سیفعلی

قره داغی

6/22

امور حراست

کرمعلی

خندانی

6/22

بخش گیاهشناسی

معصومه

رمضانی یگانه

6/22

بخش بانک ژن

بهمن

بیات

6/2۷

ایستگاه همند

محمدرضا

پهلوانی

6/26

بخش بانک ژن

زهره

امامی بیستگانی

6/25

بخش گیاهان دارویی

سپیده

دهقان گرده

6/24

امور پژوهشی

بیتا

سیاوش

6/2۱

بخش گیاهشناسی

فرهود

فرقدان

6/2۳

بخش گیاهشناسی

بهاره

گلشنی

6/2۳

امور اداری

کامبیز

علیزاده

6/۹۷

امور اداری

✍ اگر ندانیم که میمیریم طعم زنده بودن را نمیتوانیم بچشیم و بدون دریافت شگفتی
شگرف زندگی ،تصور مرگ نیز ناممکن است.
روزی که پزشک به مادربزرگش خبر داد که بیماریاش العالج است چیزی بدین
مضمون بر زبان آورد:
« تا این لحظه نفهمیده بودم ،زندگی چه زیباست»
تاثر آور نیست که آدم باید بیمار شود تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است؟
یوستین گوردر

لبخند بی لهجه
✍ از روزی که ما به آمریکا آمده بودیم ،هم شاگردیهایم مرتب از من در باره قالیچه
پرنده میپرسیدند!
من هم همیشه جواب میدادم:
آنها وجود خارجی ندارند
اما اشتباه میکردم ،قالیچههای پرنده وجود داشتند و دارند ،و نامشان کارت عضویت
کتابخانه است!
ژاپنیها ضرب المثل دارند که برای هر غذایی که یک بار آزمایش میکنیم هفت روز به
زندگی ما اضافه می شود .و من تقریبا همه چیز را امتحان میکنم و قانونم این است که
یه گاز نمیکشدت و یاد گرفتهام غذای رسمی یک کشور در کشور دیگری غذای گربه
محسوب میشود!
فیروزه جزایری

لمس بام دنیا
✍ شاید این یک تعصب باشد  ...ولی من باور نمیکنم که انسانی؛ علت صعودش به قله
را دیدنِ منظرهی اطراف بیان کند!
هیچ کسی سختی کوهستان را برای دیدنِ یک منظره تحمل نمیکند .قله؛ تنها جایی بر
کوهستان نیست .قله در قلب و ذهن ما جای دارد .
قله؛ پاره ای از یک رویاست که به حقیقت میپیوندد.
و مدرکی مسلم بر این است که زندگیمان بامعناست.
قله نشانی از آنست که میتوانیم باقدرت اراده و توان جسممان؛
زندگی را به آنچه میخواهیم و آنچه دستانمان قدرت خلق آن رادارند؛ تبدیل کنیم ...
اریک واینمایر (اولین کوهنورد نابینای صعودکننده به اورست(

عقاید یک دلقک
✍ من زندگی مردم را به دقت مورد بررسی قرار میدهم ،مشاهداتم را جمعآوری میکنم
و سرانجام با در نظر گرفتن عوامل مختلف به ریشهیابی آنها میپردازم .هر روز صبح ،در
هر ایستگاه راهآهن ،هزاران نفر داخل شهر میشوند تا به سرکارهای خود بروند و یا در
همین حال هزاران نفر دیگر از شهر خارج میشوند تا به سرکارشان برسند .راستی چرا این
دو گروه از مردم ،محل کارهایشان را با هم عوض نمیکنند؟ صفهای طویل اتومبیلها و
راهبندان های ناشی از آن در ساعتهای پررفت و آمد از روز ،خود معضلی بزرگ است.
اگر این دو دسته از مردم محل کار و یا سکونتشان را با یکدیگر عوض کنند ،میتوان از
تمام مسائلی چون آلودگی هوا ،درگیریهای روانی و فعالیت پلیسهای راهنمایی و
رانندگی بر سر چهارراهها اجتناب کرد ! آنگاه خیابانها آن قدر خلوت و ساکت خواهند شد
که میتوان بر سرِ تقاطعها نشست و منچ بازی کرد!
هانریش بل
معرفی این بخش توسط سرکار خانم مریم معصوم تمیمی همکار محترم بخش
کتابخانه صورت میگیرد.
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ما نیاز داریم در مصرف آب صرفهجویی کنیم .پیام کمپین "یک قطره هم

در سال  ۳9آب در تهران جیره بندی میشود

مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران با تاکید براینکه باید از هماکنون نگران
وضعیت آب در سال آینده باشیم ،گفت :اگر روالِ کنونی تا سال  38ادامه یابد و
خدای ناکرده نزوالت به همین اندازه باشد ،بیتردید آب جیرهبندی خواهد شد.
وی ادامه داد :ذخیره برف ما امسال تقریباً صفر است ،در حالی که پارسال در
همین زمان حدود یک متر ذخیره برف داشتیم ،در نتیجه از ورودی سدها حدود
 4۱۱میلیون مترمکعب و از میزان روان آبها نیز نزدیک به  7۱۱میلیون
مترمکعب کاسته خواهد شد .وی صرفه جویی را تنها راه عبور از بحران کمآبی و
جیرهبندی آب شرب شهروندان تهرانی عنوان کرد.
فرهنگ مصرف بیرویه آب ،ظرف مدت کوتاهی به وجود نیامده که در زمان
کوتاهی تغییر کند .دو عامل برای موثربودن فرهنگسازی باید در کنار هم قرار
بگیرد .اولی پیامسازی و تکرار پیام و دومی نقره داغ .اگر به رسانههای کشور به
خصوص صدا و سیما نگاه کنیم ،هرگز متوجه نمیشویم بحرانی به نام آب در
کشور جریان دارد ،چون همه چیز در آن دیده میشود بجز آموزش مصرف بهینه
آب .این نگرانی وجود دارد ،وقتی فشار کم آبی زیاد شد ،به صورت سردستی و در
فرصت کم ،تعدادی پیام "سیا ساکتی" با هزینههای سرسام آور ساخته و پخش
شود که تاثیر این گونه پیامرسانیها را قبالً دیدهایم .بحث نقره داغ هم به این
شکل است که با آب ارزان و تقریباً بیارزش نمیشود به جنگ بحران آب رفت.
یک الگوی خوب برای فرهنگسازی ،طرح بستن کمربند ایمنی بود .ترکیبی از
مقداری فرهنگ سازی و مقداری هم جریمه و مجازات.

حسابه" بسیار ساده است "شیر آب را هنگام مسواک زدن ببند".
وقتی مسواک میزنید اگر شیر آب باز باشد  75لیتر که معادل  64لیوان آب قابل
شرب است را هدر میدهید .این آمار برای من شوکآور بود و فهمیدم یک تالش
کوچک در بستن شیر آب هنگام مسواکزدن ،تاثیر زیادی در جهان خواهد داشت.
انجام این کار در شما یک حس همدلی و مشارکت ایجاد میکند .هنگامی که
جلوی آینه ایستادهاید و مسواک میزنید شیر آب را ببندید .یک حرکت ساده و
سریع ،این سادهترین کاری است که هرکس میتواند انجام دهد .مایکل فلپس،
به عنوان یک پدر ،به نسل آینده فکر میکند و میگوید :این کارهای ساده را باید
از سنین کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم و توجه آنها را به مسائل محیط
زیستی جلب کنیم .آموزش نکات سادهای مانند جمعکردن زباله ،صرفهجویی در
آب و انرژی ،هم مفرح است و هم به بچهها میآموزد که تا آخر عمر به محیط
زیست اهمیت بدهند .من وظیفه دارم این را به همه مردم جهان آموزش دهم .در
جهان از هر  7۱نفر یک نفر به آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارد .پس بیاییم با
هم برای هر قطره آب احترام قائل باشیم.

KWC

در همه دنیا افراد مشهور و سرشناس بر روی فرهنگ مردم تاثیرگذار هستند .چه
تاثیر خوب و چه تاثیر بد .در شرایط کنونی بحران آب ،تمام افراد تاثیرگذار باید
برای آموزش مردم وقت و انرژی بگذارند .این کار در نهایت به نفع خودشان هم
خواهد بود.

KWC

عرض تسلیت
سرکار خانم مهرجو و جناب آقایان محمدیان و طوسی
درگذشت عزیز از دست رفتهتان ما را نیز اندوهگین ساخت .غفران و رحمت الهی
برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی را از
پروردگار متعال خواهانیم.

یک قطره هم حسابه

خبرنامه داخلی

کمپانی کلگیت ( ،)Colgateبا همکاری مایکل فلپس ()Michael Phelps

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

قهرمان شنای جهان و برنده  28مدال طالی المپیک ،یک کمپین تبلیغاتی به

مدیرمسئول :مریم خدابخش،

منظور آموزش صرفهجویی در مصرف آب ،راه اندازی کرده و نامش را "یک قطره

تهیه و تنظیم :فیروزه حاتمی

هم حسابه" گذاشتند .آنها در این کمپین تبلیغ میکنندکه صرفه جویی آب باید از

Rifria1971@gmail.com

خانه شروع شود .مایکل فلپس میگوید :برای من بعنوان یک شناگر ،آب
بزرگترین و مهمترین بخش زندگیام است .یکی از دغدغههای امروز من که به
آن افتخار میکنم این است که با کمپانی  Colgateبه جهان آموزش میدهم که
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